Wij zijn in jouw buurt – wij zijn sociaal werk

Verslag ALV Sociaal Werk Nederland, 26 mei 2021
Opnieuw een online Algemene Ledenvergadering, dit keer live vanuit de studio van de
Prodentfabriek in Amersfoort. ‘Hopelijk kunnen we u de volgende keer weer in levenden
lijve ontmoeten,’ aldus voorzitter Eric van der Burg in zijn openingswoord. Vervolgens
ging het over vragen als: hoe verlopen de cao-onderhandelingen, hoe gaat met het
Kwaliteitslabel en wat hangt ons aan vennootschapsbelasting boven het hoofd?

Agenda
•

•
•
•
•

De vereniging Sociaal Werk Nederland in 2020, door directeur Lex Staal
o jaarverslag 2020
o jaarrekening 2020
De voortgang van de cao-onderhandelingen, door Lex Staal
De Cao FCB
De koers van het Kwaliteitslabel, door Edwin Luttik, adviseur
Mededelingen door Lex Staal over:
o vaccinatie van medewerkers
o heropening van buurthuizen
o quickscan vennootschapsbelasting
o vervroegde herziening governancecode
o draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezing

Een branchevereniging in coronatijd
Jaarverslag 2020
Natuurlijk: 2020 was vooral een coronajaar. ‘Maar mede omdat het ons is gelukt om “sociaal
werker” op de lijst van cruciale beroepen te krijgen, werd ons werk zichtbaarder dan ooit,’ aldus
Lex Staal. ‘Ook gezien de Tweede Kamerverkiezingen van begin 2021 was dat een mooie opsteker.
De urgentie van het herstellen van wijken én van het vertrouwen in de overheid staan nu bij
nagenoeg alle partijen en organisaties op de agenda.’
Ondanks alle beperkingen is het gelukt het jaarplan 2020 naar behoren uit te voeren. Afgelopen
jaar hebben zich bovendien vijftig nieuwe leden aangemeld. Lex Staal: ‘Mede vanwege onze
berichtgeving over de coronamaatregelen en hoe daar als sociaalwerkorganisatie mee om te gaan.’
Bovendien is de “uittocht” van peuterspeelzaalwerkleden tot stilstand gekomen. ‘Daarnaast worden
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we benaderd door kleine ondernemers en zzp’ers die lid willen worden. Daarover gaan we ons
beraden.’
Jaarrekening 2020
Sociaal Werk Nederland heeft ook 2020 afgesloten met een batig saldo. Lex Staal: ‘Dat is vooral te
danken aan enerzijds meer subsidies en meer leden (en dus meer contributie), en anderzijds
mínder exploitatiekosten. Tegelijkertijd konden er vanwege de coronamaatregelen minder betaalde
cursussen plaatsvinden, terwijl er juist extra geld nodig was voor online activiteiten om leden te
informeren en te betrekken.’
Het batige saldo vraagt misschien wel om een andere manier van begroten, kondigde Lex Staal
aan. ‘Anders hangt ons straks winstbelasting boven het hoofd en dat geld steken we natuurlijk
liever in bijvoorbeeld dienstverlening aan leden.’
•

Omdat geen der aanwezige leden vroeg om een stemming werden het jaarverslag en de
jaarrekening bij acclamatie vastgesteld.

Cao-onderhandelingen naderen de beslissende fase
De eerste drie (geplande) onderhandelingsronden voor een nieuwe Cao Sociaal Werk zijn achter de
rug, aldus Lex Staal. ‘Dat was de verkennende fase, mede op basis van de inzetbrieven van de
betrokken partijen. Hebben we het over dezelfde problemen? Leiden die tot een gezamenlijke
agenda voor de cao-gesprekken?’
De FNV kwam dit keer met een gedetailleerdere inzetbrief dan hierbij de gewoonte is, gezien het
peilende karakter dan dit beginstadium. ‘Onder meer daardoor hebben we nog niet over het
loonaanbod kunnen praten, maar uiteindelijk moet dat ei toch een keer worden gelegd. Anders
gezegd: we zijn op weg en vooralsnog hopen we dat de nieuwe cao op 1 juli a.s. naadloos kan
aansluiten op de huidige.’
Dan de Cao FCB, het arbeidsmarkt- en ontwikkelfonds van de branches sociaal werk, jeugdzorg en
kinderopvang. Het FCB opereert voor onze sector inmiddels onder de naam Sociaal Werk werkt!.
Een belangrijk gezamenlijk doel is onder meer dat werken in de sector aantrekkelijk is en blijft.
‘Voor de Cao FCB is er al een onderhandelingsakkoord. En dan gaat het ook om de vraag: wat mag
dat arbeidsmarktfonds kosten? Daar betaalt u als werkgever een aparte premie voor. Die is
momenteel 0,086% van uw loonsom en dankzij dat akkoord blijft dat tot ook zo; in ieder geval tot
en met 31 december 2024.’
•

Ook het FCB-cao-akkoord wordt bij acclamatie goedgekeurd.

Kwaliteitslabel groeit door
Sociaal Werk Nederlandadviseur Edwin Luttik vertelt over de stand van zaken rond het
Kwaliteitslabel. Anno 2021 zijn 120 leden ermee aan de slag; 70 zijn inmiddels gecertificeerd; 10
daarvan ook al voor de tweede keer en één lidorganisatie gaat zelfs voor de tweede
hercertificering.
‘Dat succes maakt ons trots, maar zet ons ook aan tot een volgend hoofdstuk, dat we wederom
samen met leden willen schrijven. Dat staat op de agenda voor 2022. Dit jaar komen we bovendien
met nog één introductiesessie en drie verdiepingssessies over het werken met dit branche-eigen
label.
Bovendien gaan we onderzoeken wat we kunnen leren van de toetsingen tot nu toe, bijvoorbeeld of
er normen kunnen worden geschrapt die in de praktijk toch minder relevant blijken. De bedoeling
is immers dat wat nu een sterk merk ís, ook een sterk merk blíjft.’
De beoogde doorontwikkeling focust op drie thema’s:
•

•

‘We gaan de huidige normen nog eens goed tegen het licht houden. Kunnen we de
relatie met vakmanschap versterken? Moet er bij hertoetsing een andere weging komen
van de normen? Is er een relatie mogelijk met andere kwaliteitsinstrumenten, zoals het
kpi-model dat we speciaal voor onze branche ontwikkelen?’
‘We willen de verbinding met onze stakeholders (zoals gemeenten, opleidingen,
beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties) versterken door hen bij de doorontwikkeling
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•

te betrekken. Hoe houden we daarbij de juiste balans tussen wat onze leden ermee wíllen
en wat stakeholders ervan verwáchten?’
‘En tot slot: hoe kunnen we het label steviger aan het lidmaatschap koppelen?’

Dit jaar komt daarvoor een projectplan dat bij de ALV van november 2021 op de agenda zal staan.
Edwin Luttik: ‘En ja, we willen absoluut zorgen dat het behalen van het label ook voor kleinere
organisaties behapbaar blijft. Bovendien willen we onderzoeken of ons keurmerk ook bruikbaar is
voor organisaties in de jeugdzorg, zoals we dat al eerder hebben gedaan voor wijkteams.’
En dan nog dit…
Vijf mededelingen. Lex Staal:
•

•

•

•

•

‘Qua corona: hoe krijg je medewerkers gevaccineerd? Daarover hebben we veel e-mails
gekregen en we hebben het consequent aangekaart bij VWS. Echter: momenteel worden
per week al drie “jaargangen” geprikt; het is lastig om daarin nog extra voorrang te
verlenen aan bepaalde beroepsgroepen.’
‘Qua versoepelingen: dat buurthuizen nog steeds dicht zijn valt nauwelijks uit te
leggen. Ook daarover hebben we gesproken met het Corona-directie van VWS. Samen
hebben we een plan gemaakt voor een positief advies aan het OMT. Dat heeft eraan heeft
bijgedragen dat buurthuizen op 5 juni 2021 hun deuren weer kunnen openen.’ Bovendien
zijn we zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de daarbij behorende handreiking.’
‘Dan de vennootschapsbelasting. Nog voor de zomer komen we met een soort quickscan
aan de hand waarvan leden kunnen bepalen hoe groot de kans is dat ze in principe
vennootschapsbelasting zouden moeten betalen. En áls dat zo is, is het raadzaam om
contact op te nemen met de Belastingdienst, anders loop je het gevaar dat je met
terugwerkende kracht wordt aangeslagen. Dat kan gaan om tienduizenden euro’s.
De uitkomsten van die quickscan is persoonlijk; wel willen we de uitkomsten op
sectorniveau graag geanonimiseerd gebruiken bij ons verdere overleg met de
Belastingdienst over het VPB-dossier. Dan kunnen we een handreiking maken waarin
heikele kwesties als de “fictieve loonsom van vrijwilligers” worden behandeld.
Als leden na het invullen van de quickscan van mening zijn dat ze potentieel VPB-plichtig
zijn, kunnen ze overwegen een deskundig bureau in te schakelen dat hen tegen een
gereduceerd tarief kan bijstaan. Binnenkort hoort u hier meer over.’
‘We krijgen ook veel vragen over de governancecode; zoveel zelfs dat we overwegen om
de herziening ervan – die voor volgend jaar op de agenda stond – naar voren te halen. Er
komen dit jaar sowieso workshops over toezichthouden in samenwerkingsverbanden.’
‘Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We zijn bezig daarvoor een
draaiboek te maken, zodat leden in de aanloop naar die volksraadpleging goed beslagen
ten ijs kunnen komen bij het positioneren van het sociaal werk in hun gemeente. De
samenstelling van de gemeenteraad en het college kunnen immers van levensbelang zijn
voor sociaalwerkorganisaties. Dat draaiboek zal nog voor de zomer beschikbaar zijn.’

Over naar de Prodentfabriek
Eric van der Burg sloot de vergadering en nodigde alle digitaal aanwezige leden uit om over te
schakelen naar Amersfoort voor het Jaarcongres Sociaal Werk.
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